Reglement seizoen 2021

Les Pêcheurs Réunis de Basse-Bodeux - Coo – Trois-Ponts ASBL
Maatschappelijke zetel : Avenue de la Salm 15 – 4980 Trois-Ponts
Internet : www.les-pecheurs-reunis-trois-ponts.be
pecheursreunis@hotmail.com

Vissen op rivier
Data opening seizoen 2021
Forel en vairons :vanaf zaterdag 20maart tot 30 september incluis.
Andere soorten: vanaf zaterdag 5 juni tot 30 september incluis.

Totale sluiting voor visopzetting. Hengelen is strikt verboden op de dagen van de
visopzettingen op het volledige domein van onze vereniging.
-vrijdag 23 april volledige sluiting , verboden te vissen.
-vrijdag 28mei

volledige sluiting , verboden te vissen.

-vrijdag 25 juni volledige sluiting , verboden te vissen.
-vrijdag 3 september volledige sluiting , verboden te vissen.
De dag na de opzetting mag men terug vissen , vanaf het wettelijke uur. Wie wil deelnemen
aan de opzettingen : afspraak om 17u , aan de “regie des routes de stavelot ( afrit van
Stavelot richting van trois ponts.) We zouden hier een warme oproep voor willen doen!
Programma 2021: jonge forellen van de eigen ambleve bloedlijn , eigen kweekprogramma.

Gedeeltelijke sluiting.
-zaterdag 6 juni: volledige ambleve : belgisch kampioenschap.
-zaterdag 3 juli: volledige ambleve wegens wedstrijd.
Van zondag 5 tot 9 juli: salm “pont de rochelinval “ tot aan moulin alsook nieuwe brug “glain”
tot aan de spoorweg wegens een jeugdstage vissen.

Visvergunningen
• Kaart: NO-KILL enkel kunstaas en vliegvissen.

35€

• Kaart: jaarkaart

60€

• Kaart: jaarkaart kind, enkel vanop de oever (vanaf geboren 2006)

20€

• Kaart: “7dagen opeenvolgend”

30€

• Kaart: 1dag

15€

• Kaart: 1 dag NO-KILL, enkel vliegvissen , voor clubs (minimum 10pers.) 8€ Enkel te koop bij
Schinkus Jean Marc 0476/570.143 .
De kaarten (buiten voor clubs) online verkoop via “la maison de la peche” of onze website onder
button: lidkaarten , en u kan de kaarten zelf afdrukken bij u thuis.
DE VERGUNNING VAN ONZE VERENIGING IS OP NAAM EN VERPLICHT , ONGEACHT DE
LEEFTIJD.
Verkoopspunten
Per overschrijving op BE33 0682 5092 1546 , pecheurs réunis de trois ponts.
(in communicatie
zetten : volledige gegevens , adres , bus , stad, land ) Of bij onderstaande punten of bestuursleden.
Mise ô Vert Pont de Cheneux 4970 STAVELOT - 080/862170
R.S.d’initiative Rue Traverse 9 4980 TROIS-PONTS - 080/68.40.45
Maison Adam-Minet, Rue Neuve,9 à 4960 MALMEDY - 080/33.08.34.
Verviers Pêche, Rue de Battice 26C 4800 Petit-Rechain - 087/33.17.56.
CP shop center 30 rue de Huy 4983 Basse Bodeux
Côté Pêche (Total Hamoir) bd Pierret 30, 4180 Hamoir - 086/389700
Imprimerie Winandy 26, Avenue de la Salm Trois-Ponts - 080/684548
Chez Thierry 12 Place du Marché La Roche en Ardenne - 084/411395
Liège Fishing 19 Boulevard Cuivre et Zinc 4030 Grivegnée / Liège
Schinckus J-M, Route de Falize 56 à 4960 Malmedy - 0476/570143
Evrard O, Av de la Salm, 118 à TROIS-PONTS - 080/68.48.20.
Lejeune D, Stockeu 38 à 4970 STAVELOT - 0479/794915

Intern reglement rivier
-geen enkele bruine forel mag meegenomen worden op de Amblève, enkel en alleen op de Baleur en
de Salm mag men bruine forel meenemen.
-Verboden te vissen op de Amblève, indien reeds bruine forellen (fario’s) bij u heeft van de Salm of de
Baleur (ga dan eerst op Amblève vissen)

-regenboogforel verplicht mee te nemen op het hele domein.
Vissen met natuurlijk aas: (wormen,levend visje, wasmotlarven,..)
Toegestaan op enkele haak maat 2, in de zone “ARC” (regenboog)

toegestaan in de zone fario met enkele haak maat 4, -verplicht om elke bijgehouden vis
onmiddellijk in het “schriftje” te noteren ter controle, voor een bruine forel (fario) noteer je
een F, voor een regenboogforel (arc en ciel) noteer je een A. -na de 5e bijgehouden vis
moet men stoppen met vissen.
Reglementen rond maten van gevangen vissen.
Forel: 28cm, andere soorten: zie op de website van regio Wallonië.
Vlagzalm: enkel vliegvissen en absolute NO-KILL. Vissen met maden is verboden op het
hele parcours.
Partners
Vereniging: “la truite Stavelot Malmedy”.
De sector “bout du monde” is een gezamelijke sector van onze twee verenigingen, waarbij
het einde zich bevind aan stroom: “Bouyin”. In het bezit van een geldige lidkaart, van 1 van
onze twee verenigingen is voldoende om op dit gezamenlijk stuk te mogen vissen.

Aantal vangsten en controlekaart.
Een visser met de juiste kaart mag per dag 3 geldige vangsten bijhouden in de zone fario
(salm, baleur) en 5 maatse vissen in de zone ARC met een maximum van 5 stuks per dag ,
met een maximum van 40 maatse vissen per visseizoen. Bij elke vergunning zit de controle
kaart, dit betreft enkel de bijgehouden zalmachtigen, alle andere soorten gelden de regels
van de regio Wallonië.
Regenboogforel verplicht mee te nemen. Uitgezondert kaart NO KILL .
aan elke visvergunning hangt een vangstenboekje, dit omvat enkel de vangsten van
zalmachtigen, ,op andere soorten is het reglement van reio wallonie van toepassing.

Andere verplichtingen.
Een te diep gehaakte mag niet onthaakt worden, knip de onderlijn af gelijk de lippen en zet
de vis terug. Respecteer de volledig en gedeeltelijke sluitingen. Niet door de gewassen in de
velden stappen, over de omheiningen te klimmen, helemaal verboden als de gewassen
beginnen te groeien, al moet u een omweg doen. Respecteer de goederen en
eigendommen van anderen, ten strengste verboden om in de velden te rijden met uw
voertuig. Vermijden om buiten onze terreinen/sectoren te vissen, zonder de toestemming
van de eigenaren. Indien u met levend aas of wormen vist moet u op de ambleve met een
haakmaat2 vissen , indien toch te diep gehaakt moet u de draad overknippen, gelijk de
lippen van de vis.
Partnerschap: vereniging van “la truite stavelot malmedy.
Het parcours van “bout du monde” zijn gemeenschappelijk van onze twee verenigingen.
Eender welke lidkaart von deze twee clubs zijn voldoende om in deze sector te vissen.

Zet uw gevangen vissen op een respectvolle manier terug!

Reglement aangaande de kaart NO-KILL vliegvissen en kunstaas.
Vlieg- en kunstaasvissen mag enkel uitgevoerd worden met max3 enkele haken. Men mag
op forel ,vlagzalm, etc. vissen Natuurlijk aas, deeg en aanverwanten zijn strikt verboden.
Triple of dubbele haken zijn altijd verboden.
Controle en sancties.
De controle word uitgevoerd door de visserijwachters , bestuursleden op vertoon van hun
controleurskaart. Alle lidkaarten zijn persoonlijk en laten max 2 hengels toe aan de oever
van de rivier. Elke visser moet zijn2 hengels zelf kunnen controleren.

Elke visser die aan het vissen is op het terrein van onze club , moet indien gevraagd zijn IDkaart, visverlof Waals gewest en visverlof van de club laten zien. De controleurs mogen een
lichte fouillering uitvoeren in de kleding. Elke visser die in overtreding is op ons domein zal
onmiddellijk een boete van 50€* moeten betalen en een jaarvergunning moeten kopen.
The ambleve fly challenge , wedstrijd vliegvissen rivier, ploegen van 3personen.
Zaterdag 3 juli vanaf 10u. .
Ploegen van 3 vissers, 3 reeksen van 2u30min. Inclusief de avondsprong (coup du soir) tot
21u.
Elke deelnemer moet 2reeksen vissen , en 1 reeks controle doen.
Alle vangsten vanaf 20 cm zijn geldig indien gemeten en onmiddellijk terug vrijgelaten.
.Op het parcours van beide clubs, La Truite Stavelot-Malmedy en Les Pêcheurs Réunis de
Trois-Ponts. .Inschrijving: 35€ per visser inclusief broodje bakworst s’ middags en
avond. .inlichtingen en inschrijvingen op onze facebook pagina of
bij Christophe Gabriel 0496/38 43 45 .
Te bevissen sectoren :
Ambleve:
-bout du monde: gezamelijke sector met club : “la truite stavelot malmedy”. Deze sector
begint stroomafwaarts van de vijvers van stavelot. Tot aan het beekje “bouyin op de twee
oevers , buiten de bebouwing op de linkse oever, verboden over de afspanningen te
klimmen om naar deze sector te gaan , er is een draaipoortje voor de vissers voorzien op
het einde van het pad.3700M enkele oever , limiet beek van “bouyin”
Parcours van “les Pecheurs reunis de Trois-Ponts”
stroomafwaarts van de stroom « bouyin » 2 oevers , tot aan de brug nmbs/sncb van trois
ponts (voetbalterrein). 8000meter enkele oever.
Troisponts:
Linker oever:
- Samenvloeing van de salm en de ambleve/amel ,linkse oever, tot stroomafwaarts van “het
eiland” 1125m enkele oever. - Maison maudoux tot aan de waterval van coo 750meter
enkele oever.
- Rechtse oever : brug van electrabel (inbegrepen sector de bussen) tot aan de waterval
van coo. 1565 meter enkele oever.

New 2021 :
NO - KILL van brug electrabel tot aan aan de waterval coo, enkel kunstaas en vliegvissen
toegestaan.
Stroomafwaarts van de brug van plopsa coo tot aan de instroom van de centrale. 2400
meter enkele oever.

SALM - Rochelinval :
stroomafwaarts van de brug van rochelinval tot aan het aquaduct (uitgezonderd de
eigendom van de molen (le moulin) op rechtse oever, Op 250M. 6100 meter enkele oever

New 2021
NO - KILL
Gesitueerd in het midden vanhet parcours ten midden van de open plek, rechtse oever, tot
50m stroomopwaarts van de oude brug van GLAIN
De oude limiet van het viaduct tot de oude brug van GLAIN op de twee oevers , 3500 enkele
oever oude brug van GLAIN:
Rechter oever: stroomafwaarts tot stroomopwaarts van de caravaning , exclusief deze
laatste. 1250m enkele oever.
Stroomafwaarts van caravaning tot aan de brug in het centrum van trois ponts, 2320 meter
enkel oever.
Linkse oever: stroomafwaarts van de oude brug van GLAIN : tot aan de toyota garage
Nachsem. 1700meter enkele oever.

Bâleur : Basse - Bodeux Rechtse oever stroomafwaarts van de vijvers van de molen (les etangs de moulin) tot aan
de eigendom demanet (henri moulin)
- Stroomafwaarts henry moulin tot aan de brug van het watercomplex van
troisponts,2100meter enkele oever
- Linkse oever: stroomafwaarts vijvers van de molen tot aan de eigendom van demanet
(henri moulin)
- Stroomafwaarts henry-moulin tot aan de samenvloeing met de salm, 3000meter enkele
oever.

!!!!!!!! Onze vis zones zijn altijd aangegeven door borden van onze vereniging , deze bordjes
zijn rood met witte letters!!!!!!!

